
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
מועד מיוחד, אוגוסט 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1281 מספר השאלון:   

  

שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות למענה על השאלות.

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 

נקודות  56  —   )28x2(  — היסטוריוגרפיה ונבואה   — פרק ראשון 

נקודות  27  —   )9x3(   — נושאי החובה    — פרק שני  

נקודה  1  — הפרק מבוטל       — פרק שלישי  

נקודות  16  —   )5x2(+ )6x1(  — קטע להבנה ולניתוח   — פרק רביעי 

נקודות  100  —                                סך הכול 

חומר עזר מותר בשימוש:   תנ"ך שלם בלי פירושים, בלי תוספות ובלי תרגום. ג. 

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

      

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

הערה: בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.

כיתות י"ב
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השאלות
פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה  )56 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1. 

בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א — חובה )12 נקודות( ועל שניים מן הסעיפים ב-ד 

)לכל סעיף — 8 נקודות( )לכל שאלה — 28 נקודות(.

קרא מלכים א, י"ב, 20-1.   .1

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

על פי הקטע שלפניך נראה כי בתגובתו של רחבעם על בקשת העם באו לידי ביטוי גם תבונה מעשית וגם   א. 

 שיקול דעת מוטעה. 

הבא מן הכתוב ראיה המעידה על תבונה מעשית וראיה המעידה על שיקול דעת מוטעה, והסבר כל ראיה שהבאת 

)סך הכול — שתי ראיות והסברן(. 

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא את בקשת שבטי הצפון מרחבעם בפסוק 4 ואת החזרה על הבקשה בדברי רחבעם לילדים בפסוק 9. ב. 

ציין שני שינויים בין דבריהם של שבטי הצפון ובין דברי רחבעם לילדים, והסבר את המטרה של כל אחד מן   

השינויים.

מלכים במסופוטמיה נהגו לעשות בשנה הראשונה למלוכתם מחוות כלפי העם: להקל במיסים ולשחרר אותם  ג. 

מכמה חובות. מנהג זה נקרא "מישרום".

הסבר את בקשת שבטי הצפון מרחבעם על רקע מנהג זה.          

תשובת רחבעם גרמה לתגובה קשה של שבטי הצפון. תגובה זו נבעה גם מקרע היסטורי בין השבטים. ד. 

קרא גם שמואל ב, כ', 2-1 ובסס קביעה זו על שני הכתובים שקראת. הסבר את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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קרא מלכים ב, כ"ה, 22-1.  .2

/המשך בעמוד 5/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

בקטע שלפניך מתואר הרס שיטתי של העיר ירושלים. א 

על פי פסוקים 17-8 שלפניך, ציין שני מעשי הרס שונים, והסבר מה הייתה המטרה של כל אחד מן המעשים האלה.  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 7-1 שלפניך. ב. 

על פי המתואר בפסוקים אלה, המלך נבוכדנאצר היה נחוש לכבוש את ירושלים ולהעניש את המלך המורד.  

הבא מן הכתוב ראיה לביסוס כל אחת מן הפעולות המודגשות בקו, והסבר אותה )סך הכול — שתי ראיות והסברן(.  

קרא פסוקים 12-11 ופסוקים 21-18 שלפניך. ג. 

על פי פסוקים אלה, היחס של הבבלים אל כלל העם היה שונה מן היחס שלהם אל ראשי העם. הדגם קביעה זו על פי   

הכתוב, והסבר מה יכולה להיות הסיבה להבדל זה. 

חורבן בית המקדש וירושלים, המתואר בקטע שלפניך, מערער אמונה שרווחה בעם בנוגע לבית המקדש וירושלים. ד. 

קרא גם מלכים ב, י"ט, 36-34. הסבר מה הייתה האמונה של העם בנוגע לבית המקדש וירושלים, וכיצד תרם 

האירוע המתואר במלכים ב י"ט להיווצרות האמונה הזאת.

/המשך בעמוד 6/
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קרא ישעיה, א', 23-10.  .3

/המשך בעמוד 7/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

הסבר את דברי התוכחה שבפסוקים 17-10 ואת דברי התוכחה בפסוקים 23-21.  )1( א. 

בסס את דבריך על דוגמה מכל אחת מן התוכחות )סך הכול — שתי דוגמאות(.       )6 נקודות(  

הסבר את דברי הנביא בפסוקים 20-18. מה ביקש הנביא להשיג באמצעות דברים אלה?       )6 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.  

קרא את פסוק 10 שלפניך וגם בראשית, י"ח, 21-20. ב. 

הסבר את התרומה של ההשוואה בין מנהיגי יהודה ואנשיו ובין אנשי סדום ועמורה להבנת חומרת מעשיהם של אנשי   

יהודה והגורל הצפוי להם. 

קרא את פסוק 17 שלפניך ואת הפירוש של ע' שטיינזלץ לביטוי "אשרו חמוץ". ג. 

"ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ, חזקו את הנחמס, או: ישרו את דברי החמס. לעומת גזל, חמס איננו פעולה בלתי חוקית אלא בלתי   

מוסרית, שכן היא הפעלת לחץ ממֹוִני או אחר מצד העשירים והחזקים לשם השגת רכוש השייך לזולתם. הנביא 

אינו מבקר כאן את אי־שמירת סעיפי החוק, אלא קורא לתקן את העיוות המוסרי."

)http://www.929.org.il ע' שטיינזלץ ]2016[. דברו עברית.929 ישעיה א, אוחזר בפברואר 2018 מתוך(

מה הם שני סוגי העוולות ששטיינזלץ מבחין ביניהם בפירושו? הסבר מדוע תיקון של העוולה מן הסוג השני קשה   

יותר מתיקון העוולה מן הסוג הראשון, על פי דברי שטיינזלץ. 

קרא פסוק 21 שלפניך.  ד. 

ע' חכם כותב על פסוק זה:

"לשון זנות נאמרה בעבודת אלוהים אחרים, ואפשר שאף כאן הנביא רומז שתושבי ירושלים חוטאים בעבודה   

זרה. ויש אומרים ]...[ והכינוי "זנות" מוסב גם על העֵברות על דיני הצדק והמשפט."

)ע' חכם ]1984[. ספר ישעיה, ירושלים: מוסד הרב קוק, עמ' ט"ו(

איזה פירוש משני הפירושים האלה מתיישב עם דברי הנבואה בקטע שלפניך? נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.   

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — נושאי החובה  )27 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 9 נקודות(. 

חוק

קרא דברים, כ"ד, 22-18.    .4

 

בניסוח החוקים בקטע שלפניך נרמז הקושי של בעל האדמות לתת מיבולו לעניים. א. 

בסס קביעה זו על פסוקים 21-19, והסבר כיצד הביסוס שציינת רומז על קושי זה.       )4.5 נקודות(  

קרא פסוק 18 ופסוק 22 שלפניך. ב. 

יש הטוענים כי העבדות במצרים נזכרת בקטע זה כדי לעורר אמפתיה כלפי החלשים בחברה.  

קרא את פירוש רש"י לפסוק 18.  

"וזכרת. על מנת כן פדיתיך ]ממצרים[ לשמור חוקותיי אפילו יש ֶחסרון כיס בדבר."          

האם פירוש רש"י מתיישב עם טענה זו? נמק את דבריך.       )4.5 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/
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חוכמה

קרא  איוב, מ"ב, 17-7.  .5

על פי הקטע שלפניך, אלוהים מצדיק את איוב ואת דבריו. א. 

בסס קביעה זו על שתי ראיות מן הקטע, והסבר כיצד כל ראיה מעידה שאלוהים מצדיק את איוב.  

בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(   

בנות איוב מתוארות בפסוקים 15-13 בפירוט רב. ב. 

ציין שני פרטים בתיאור הבנות, והסבר מה יכולה להיות המטרה של פירוט זה.         )4 נקודות(   

/המשך בעמוד 10/
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נביאי אמת ושקר

קרא דברים, י"ח, 22-18.    .6

על פי פסוק 18, ציין שני מאפיינים של נביא אמת.       )2.5 נקודות( א. 

על פי קטע זה, מה הם שני הטיפוסים של נביא שקר?       )2 נקודות(           )1( ב. 

על פי פסוק 22, כיצד מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר? מהו הקושי העולה מדרך ההבחנה הזאת?  )2(

)4.5 נקודות(  

/המשך בעמוד 11/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא חגי, א', 14-1.  .7

על פי דברי חגי, מהי הסיבה למצבם הקשה של שבי ציון, ומה לדבריו עליהם לעשות כדי לשפר את מצבם?   א. 

בסס את דבריך על הכתוב.         )6 נקודות(

לדעתך, כיצד הצליח חגי לשכנע את שבי ציון לקבל את דבריו? הסבר את דבריך, ובסס אותם על הכתוב. ב. 

)3 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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פרק שלישי — נושאי ההרחבה  )1 נקודה(
הפרק מבוטל

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )16 נקודות(
ענה על שאלה 10 חובה )6 נקודות( ועל שתיים מן השאלות 13-11 )לכל שאלה — 5 נקודות(.

קרא שמואל א, ל"א.  

/המשך בעמוד 13/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על שאלה 10 )חובה(.

בפרק שלפניך מסופר על תוצאות הקרב של ישראל נגד הפִלשתים.  .10

ציין מן הכתוב שלוש מתוצאות הקרב.  

ענה על שתיים מן השאלות 13-11.

קרא גם שמואל ב, א', 10-6.   .11

בכל אחד מן הקטעים שקראת מסופר על מותו של שאול בשדה הקרב, אבל שני הסיפורים שונים זה מזה. א. 

ציין שני פרטים שונים בין הסיפורים.        )3 נקודות(  

מה יכולה להיות הסיבה לשוני בין שני הסיפורים?       )2 נקודות( ב. 

קרא גם שמואל א, ט', 16-15.  .12

על פי שמואל א, ט', 16-15, ציין מה הייתה המטרה של משיחת שאול למלך.       )2.5 נקודות( א. 

על פי המסופר בשמואל א, ל"א שלפניך, האם הצליח שאול לממש מטרה זו? נמק את דבריך.      )2.5 נקודות( ב. 

קרא פסוקים 13-11 בפרק שלפניך וגם שמואל א, י"א, 11-1.  .13

הסבר מדוע דווקא אנשי יבש גלעד הם שעשו את החסד המתואר בפסוקים 13-11 בפרק שלפניך.


